
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Na hasło promujące Powiat Strzelecki pn. 

„Wypromuj swój Powiat” 

 

 

1. Cel konkursu: 

 

a) wzbudzenie zainteresowania Powiatem Strzeleckim mieszkańców poprzez wymyślenie 

hasła przewodniego promującego powiat, 

b) promocja turystyczna Powiatu Strzeleckiego w Polsce i za granicą, 

c) nadanie jednolitego hasła odzwierciadlającego zalety i pierwsze skojarzenia z powiatem.  

 

2. Adresaci konkursu: 

 

a) konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.  

 

3. Przedmiot konkursu: 

 

a) uczestnik konkursu przygotowuje hasło promujące Powiat Strzelecki  

w formie jednego zdania – sloganu, 

b) hasło może określać dowolną kategorię  (atrakcje turystyczno-krajoznawcze, zabytki 

połączone z historią, kulturalne, przyrodnicze, krajobrazowe, ciekawostki-osobliwości, 

historyczne, przyszłościowe), 

c) dopuszczalne są inne pomysły zawierające promocję Powiatu Strzeleckiego, 

  

 

 

4. Organizator: 

a) Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

 

5. Informacje organizacyjne: 

 

a) praca powinna zawierać następujące dane: 

- dołączona karta zgłoszenia, w której są dane autora (nazwisko i imię, adres, data, podpis, 

telefon kontaktowy), 

b) termin konkursu upływa z dniem 30.06.2014 roku, 

c) ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30.07.2014 roku poprzez ogłoszenie  

na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl oraz  

na www.facebook.com/starostwostrzeleckie , 

d) hasła należy przesyłać na maila: pp@powiatstrzelecki.pl  lub pocztą na adres:  

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 

ul. Jordanowska, 

47-100 Strzelce Opolskie,  

z zapisem na kopercie: „Konkurs – Wypromuj swój Powiat” 

  



 

Bądź też dostarczyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 310 w 

poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godziny  

                  7.30 do 15.30.   

 

6. Nagroda: 

 

a) najlepsze hasło nagrodzone zostanie atrakcyjną nagrodą rzeczową, 

b) wręczenie nagród będzie miało miejsce 21 września 2014 podczas imprezy plenerowej 

organizowanej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego pn. „Święta Chleba i  Chmielu”,  

c) umieszczenie wyróżnionych haseł na stronie internetowej, materiałach promocyjnych 

Powiatu Strzeleckiego, 

d) wykorzystanie hasła do prezentacji powiatu w kraju i zagranicą. 

  

 

7. Ocena prac konkursowych: 

 

a) prace konkursowe oceni Jury konkursu powołane przez Organizatora, 

- 3 osoby reprezentujące Powiat Strzelecki,  

b) w skład Jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z autorami dostarczonych haseł, 

c) jury oceni prace w oparciu o następujące kryteria: 

- wartości projektowe: inspirowane dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i kierunkami 

rozwoju Powiatu Strzeleckiego, oddanie jego specyfiki, elementów charakterystycznych, 

oryginalność. 

 

8. Prawa autorskie: 

 

a) zwycięskie hasło promujące Powiat Strzelecki stanie się własnością Organizatora, 

b) autorzy wszystkich zgłoszonych haseł  zobowiązani są do nieodpłatnego przeniesienia na  

Organizatora praw autorskich majątkowych opracowanego hasła, 

c) każdy z uczestników musi złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 

 

9. Postanowienia końcowe: 

 

a) organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub 

odwołania konkursu z ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora. Informacja taka 

niezwłocznie zostanie opublikowana na stronie internetowej powiatu 

www.powiatstrzelecki.pl oraz na www.facebook.com/starostwostrzeleckie , 

b) w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, 

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wybranych, zgłoszonych haseł  

w celu promocji Powiatu Strzeleckiego. 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

 

 

 

Oświadczenie 
 
 
 
 
.......................................................................................................... 
imię i nazwisko 
 
 
........................................................................................................... 
adres  
 
 
........................................................................................................... 
nr telefonu, adres e-mail 
 
 
 
1.Oświadczam, iż jestem autorem hasła zgłoszonego w konkursie „Wypromuj swój 

Powiat”, którego Organizatorem jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego oraz, że 

przysługuje mi do nich pełny zakres praw autorskich. 

 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne udzielenie prawa do wykorzystania zgłoszonego  hasła 
przez Organizatora.  
 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu 
według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ,,O ochronie danych 
osobowych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
4. Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu, a jego warunki w pełni 
akceptuję.  
 
 
 


